
 )) البسملة سسسبق الكل مسبح اسم ربك اللعلىنبدأ بأول سورة  (( 
ن الفاتحسة ول مسن عليها، وأنها آيسة مسن كتساب اللسه مسستقلة ليسست م
البقرة، ول من آل عمسسران، ول مسسن أي سسسورة مسسن القسسرآن، لكنهسسا آيسسة
مستقلة تنزل في ابتداء كل سورة ولهذا كان الصسسحيح مسسن الفاتحسسة أن

 الرحمععن ))، والثانيسسة  ((الحمد للععه رب العععالمينأول آية فيها (( 
إياك نعبععد  والرابعة  ))مالك يوم الدين (()) والثالثة  )) الرحيم  

 )) إهععدنا الصععراط  المسععتقيم (( والخامسسسةوإيععاك نسععتعين 
 )) والسسسابعة  ((صراط الععذين أنعمععت لعليهععم  والسادسسسة  (( ((

  )) هسسذا هسسو القسسول الصسسحيحغير المغضوب لعليهم ول الضععالين
التي دلت عليه سنة النبي صسلى اللسسه عليسه وعلسسى آلسه وصسسحبه وسسلم

 )) الخطسساب هنسساسععبح اسععم ربععك اللعلععىيقسسول اللسسه تعسسالى : (( 
للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والخطسساب المسسوجه للرسسسول

: أن يقو م السسدليلالقسم الولفي القرآن الكريم على ةثلةثة أقسا م: 
: أن يقسسو م السسدليل علسسى أنسسه عسسا مالثانيعلى أنه خاص به فيختص به.

صصسسا بسسهالثالثفيعم.  : أن ل يدل دليل على هذا ول على هذا، فيكون خا
اا. مثال الول: قسسوله تبسسارك وتعسسالى: ((  صما له وللمة حكم اا، عا ألععملفظ

اا قسسولهنشرح لك صععدرك. ووضعععنا لعنععك وزرك  )) .ومثسساله أيضسس
للتعالى: ((   )). فسسإن هسسذا مسسن المعلسسو م أنسسهوأرسلناك للناس رسو

خاص بالنبي صلى الله عليه وعلسسى آلسسه وسسسلم. ومثسسال الثسساني المسسوجه
و م: قسوله للرسول عليه الصلة والسسل م، وفيسه قرينسة تسدل علسى العم

يععا أيهععا النععبي إذا طلقتععم النسععاء فطلقععوهنتعسسسالى: (( 
ال للرسول عليه الصسسلة والسسسل ملعدتهن ،(( يععا )). فوجه الخطاب أو

 " قال: ((يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم )) ولم يقل " أيها النبي
يا أيها النبي إذا طلقت ))، ولم يقل: " يا أيها النبي إذا طلقتم

 )) فسسدل هسسذا علسسى أن الخطسسابيا أيها النبي إذا طلقتم" قال: (( 
الموجه للرسول عليه الصسسلة والسسسل م مسسوجه لسسه وللمسسة. وأمسسا أمثلسسة
اا يسسوجه اللسسه الخطسساب للرسسسول عليسسه الصسسلة الثالث: فهسسي كسسثيرة جسسد
اا. هنا يقسسول اللسسه عسسز اا وللعمو م حكم والسل م، والمراد الخطاب له لفظ

)) يعني نسسزه اللسسه عسسنسبح )) (( سبح اسم ربك اللعلى وجل: (( 
كل ما ل يليق بجلله وعظمتسسه، فسسإن التسسسبيح يعنسسي التنزيسسه، إذا قلسست:
سبحان الله، يعني أنني أنزه الله عن كل سوء، عن كل عيب، عسسن كسسل

 " لنسسهالسععلم، القععدوسنقص، ولهذا كان من أسماء الله تعسسالى " 



ن صسفات اللسه تعسالى: متنزه عن كل عيب. ونحن نضرب لكم أمثلة: م
ال: لنهسسا الحياة ، هل في حياته نقص؟ ل ، وحياة المخلوق فيها نقص، أو

اا: أنها ملحوقة بالفناء ((  اا. وةثاني كععلمسبوقة بالعد م فالنسان ليس أزلي
 )). السمع، سمع الله عز وجل ليس فيه نقص يسسسمعمن لعليها فان

كل شيء، حتى إن المرأة التي جسساءت تشسستكي إلسسى النسسبي صسسلى اللسسه
ة، كسانت للم والتي ذكر الله تعسالى قصستها فسي سسورة المجادل عليه وس
تتحدث النبي صلى اللسه عليسه وعلسسى آلسه وسسلم وعائشسة فسي الحجسسرة

قد سععمعيخفى عليها بعض حديثها، والله تعالى يقسسول فسسي كتسسابه: (( 
 )). ولهسسذا قسسالت عائشسسة: "الله قول التي تجادلععك فععي زوجهععا

"، إن المسسرأة المجادلسسةالحمد لله الذي وسععع سععمعه الصععوات 
لتشتكي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسسسلم وإنسسه ليخفسسى علسسي

)) سبحان الله معناها أيش أنسسزه اللسسهسبح بعض حديثها. إذن معنى (( 
 )) قسسال بعسسضاسم ربععك اللعلععىعن كل عيسسب ونقسسص. وقسسوله: (( 

 )) يعني مسمى ربسسك؛ لن التسسسبيحاسم ربكالمفسرين: إن قوله (( 
اا ليس للسم بل لله نفسه، ولكن الصحيح أن معناهسسا: سسسبح ربسسك ذاكسسر
اسمه، يعني ل تسبحه بالقلب فقط بل سبحه بسسالقلب واللسسسان، وذلسسك

فسبح باسععمبذكر اسمه تعالى، ويدل لهذا المعنسسى قسسوله تعسسالى: (( 
اا بالسم، وذلسسك لن تسسسبيحربك العظيم  اا مقرون )). يعني سبح تسبيح

الله تعالى قد يكون بالقلب، بالعقيدة، وقد يكون باللسسسان، وقسسد يكسسون
اا بلسانه. وقسسوله اا بقلبه لفظ اا، والمقصود أن يسبح بهما جميع بهما جميع

 )) السسرب معنسساه الخسسالق المالسسك المسسدبر لجميسسع المسسور، فسسالله ربك((
تعسسالى هسسو الخسسالق، وهسسو المالسسك، وهسسو المسسدبر لجميسسع المسسور، وهسسل

ولئن سععألتهمالمشركون يقرون بذلك؟ الجواب نعم يقرون بذلك (( 
ولئن سألتهم )). (( من خلق السماوات والرض ليقولن الله

 )). وأخسسبر اللسسه سسسبحانه وتعسسالى أنهسسم إذامن خلقهم ليقولن الله
أمن يملك السععمع والبصععار ومععن يخععرج الحععي مععنسئلوا (( 

الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر المععر فسععيقولون
}. فهم يقرون بأن الله له الملك، ولسسه التسسدبير، ولسسه الخلسسق، لكسسنالله

يعبدون معه غيسسره، وهسسذا مسسن الجهسسل، كيسسف تقسسر بسسأن اللسسه وحسسده هسسو
الخالق، المالك، المدبر للمور كلها وتعبد معه غيره!! إذن معنى السسرب
هو الخالق، المالك، المدبر لجميع المور، وكل إنسان يقر بسسذلك يلزمسسه

يا أيهععا النععاسأن ل يعبد إل الله، كما تدل عليسسه اليسسات الكسسثيرة: (( 



 )). قال: (( اعبسسدواالعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم
سبح اسععم ربععكربكسسم السسذي خلقكسسم )) يعنسسي ل تعبسسدون غيسسره. (( 

 )) العلى : من العلو، وعلو الله عز وجل نوعسسان: علسسو صسسفة،اللعلى
: فإن أكمل الصسسفات للسه عسز وجسل، قسسالأما لعلو الصفةوعلو ذات، 

ولله المثل اللعلىتعالى: ((   )).
: فهو أن الله تعالى فوق عباده مسسستو علسسى عرشسسه،وأما لعلو الذات

والنسان إذا قال: يا الله أين يتجه؟ يتجه إلى السماء إلسسى فسسوق، فسسالله
 )) إذااللعلىجل وعل فسسوق كسسل شسسيء مسسستو علسسى عرشسسه. إذن (( 

قرأتها فاستشعر بنفسك أن الله عال بصفاته، وعال بسسذاته، ولهسسذا كسسان
النسان إذا سجد يقول: سبحان ربي العلى، يتسسذكر بسسسفوله هسسو، لنسسه
هو الن نزل فأنزل شيء هو هذا، فأشرف ما فسسي النسسسان وأعلسسى مسسا
في النسان هو وجهه ومع ذلسسك ينزلسسه يجعلسسه فسسي الرض السستي تسسداس
بالقدا م، فكان من الحكمة أن تقول: سبحان ربي العلسسى، يعنسسي أنسسزه
ربي الذي هو فوق كل شيء، لني نزلت أنا أسفل كسسل شسسيء، فتسسسبح
الله العلى بصفاته، والعلى بذاته، وتشعر عندما تقسسول: سسسبحان ربسسي
العلى، أن ربسسك تعسسالى فسسوق كسسل شسسيء، وأنسسه أكمسسل كسسل شسسيء فسسي

)) يعنسسي أوجسسدخلععق  )) ((  الذي خلق فسوىالصفات.  ةثم قال: ((
من العد م، كسسل المخلوقسسات أوجسسدها اللسسه عسسز وجسسل، قسسال اللسسه تبسسارك

  سسسبحانيا أيها الناس ضرب مثععل فاسععتمعوا لععه ((وتعالى: (( 
رب مثعل فاسعتمعوااللسسه ،اللسسه يقسسول لسسه ))  يعا أيهعا النعاس ض

لا  اسكتوا )) إ(( ن الذين تدلعون من دون الله لععن يخلقععوا ذبابعع
لا ل يستنقذوه منه ((ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئ

اا، ولو . والله مثل عظيم، كل الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباب
ة الستي تعبسد مسن دون اللسه وجميسع و يجتمسع جميسع الله ه، ل اجتمعوا ل
اا السليطين وجميسع الرؤسساء وجميسسع المهندسسسين علسسى أن يخلقسوا ذبابس
ال، و الن ونحن فسسي هسسذا العصسسر وقسسد اا ما استطاعوا إلى ذلك سبي واحد
تقدمت الصناعة هذا التقد م الهائل لو اجتمع كل هؤلء الخلق أن يخلقوا
اا مسسا اا آليسس اا ما استطاعوا، حتى لو أنهم كما يقولون: إنهم صنعوا آدمي ذباب
يستطيعون أن يخلقوا ذبابة، هذا الدمسسي اللسسي مسسا هسسو إل آلت تتحسسرك
فقسسط، لكسسن ل تجسسوع، ول تعطسسش، ول تحسستر، ول تسسبرد، ول تتحسسرك إل
بتحريك، الذباب ل يمكن أن يخلقه كل مسسن سسسوى اللسسه، فسسالله سسسبحانه
وتعالى وحده هو الخالق وبماذا يخلق؟ بكلمة واحدة (( إن مثل عيسسسى



عند الله كمثل آد م خلقه من تراب ةثم قسسال لسسه كسسن فيكسسون )). (( إنمسسا
اا أن يقول لسسه كسسن فيكسسون )). كلمسسة واحسسدة، الخلئسسق أمره إذا أراد شيئ
كلها تموت وتفنى وتأكلها الرض، وتأكلها السباع، وتحرقها النيران، وإذا

فإنمعاكان يو م القيامة زجرها الله زجسسرة واحسسدة أخرجسسي فتخسسرج. (( 
إن كانت إل صععيحة )). (( هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة

 )). كسسل العسسالم مسسن إنسسسواحدة فإذا هم جميع لدينا محضععرون
وجن، ووحوش وحشرات وغيرها كلها يو م القيامة تحشر بكلمة واحدة.
إذن فالله عز وجل وحسسده هسسو الخسسالق ول أحسسد يخلسسق معسسه، والخلسسق ل
يعسسسره ول يعجسسزه وهسسو سسسهل عليسسه ويكسسون بكلمسسة واحسسدة. وقسسوله ((

)) خلق فسوى ، يعني سسسوى مسسا خلقسسه علسسى أحسسسن صسسورة،فسوى 
ال قسسال اللسسه تعسسالى فسسي سسسورة وعلسسى الصسسورة المناسسسبة، النسسسان مث

ي أي صعورة معاالنفطار: ((  الذي خلقعك فسعواك فععدلك. ف
 )). للقد خلقنا النسان في أحسععن تقععويم )).  (( شاء ركبك

يوجد في الخلئق شيء أحسن من خلقة النسان، رأسسسه فسسوق، وقلبسسه
فسسي الصسسدر، وعلسسى هيئسسة تامسسة، ولهسسذا أول مسسن يسسدخل فسسي قسسوله: ((

 ))  كسسل شسسيءالذي خلق فسععوى )) هو تسوية النسان (( فسوى
اا به. ((   )) قسسدروالذي قدر فهدىيسوى على الوجه الذي يكون لئق
وخلق كععل شععيء فقععدرهكل شيء عز وجل كمسسا قسسال تعسسالى: (( 

لا  ه، وفسسي صسفاته، كسلتقدير )). قدره في حساله، وفسي مسآله، فسي ذات
شيء له قدر محدود، فالجال محدودة، والحسسوال محسسدودة، والجسسسا م

اا كما قال تعالى: ((  وخلق كل شععيءمحدودة، كل شيء مقدر تقدير
لا  )) يشسسمل الهدايسسة الشسسرعية،فهععدى )). وقسسوله: (( فقدره تقدير

: أن الله هدى كسسل شسيء لمسا خلسقالهداية الكونيةوالهداية الكونية، 
فمن ربكمععا يععا موسععى. قععال ربنععاله، قال فرعون لموسسسى: (( 

)). تجسسد كسسل مخلسسوق قسسدالذي ألعطى كل شيء خلقه ثم هععدى 
هداه الله تعالى لما يحتاج إليه، فالطفل الن س انظر إلسسى الطفسسل سسس إذا
خرج من بطن أمه وأراد أن يرضع يهديه الله عز وجل إلسسى هسسذا الثسسدي
ال أين تضسسع بيوتهسسا ؟ ل يرتضع منه، وانظر إلى أدنى الحشرات النمل مث
تضع بيوتها إل في مكان مرتفع من الرض على ربوة من الرض ، لماذا
اا إذا جاء المطر وكسسان ؟ تخشى من السيول تدخل بيوتها فتفسدها، أيض
في جحورهسسا، أو فسسي بيوتهسسا يطعسسا م مسسن الحبسسوب تخسسرج بسسه إذا يطلعسست
لدخره تأكسسل أيطرافهسسا الشمس تنشره لماذا ؟ لئل يعفن، وهي قبل أن تسس



أيطراف  الحبة  لئل تنبت فتفسد عليهم، هذا الشيء مشاهد مجرب من
الذي هداها لذلك؟ هداها  الله عز وجل، هذه هداية كونية: أنه هدى كل

 سسس وهسسي الهسسم بالنسسسبةأما الهداية الشرلعيةمخلوق لما يحتاج إليه. 
اا بينها الله عز وجسسل حسستى الكفسسار قسسد هسسداهم اللسسه لبني آد م س فهي أيض

لين لهم، قال الله تعالى: ((  وأما ثمود فهديناهم فاسععتحبوايعني ب
)). والعيسساذ بسسالله اسسستحبوا الكفسسر علسسى اليمسسانالعمى لعلى الهدى 

وما خلقععتوالهداية الشسسرعية هسسي المقصسسود مسسن حيسساة بنسسي آد م (( 
 )). وإنما أخبرنا الله بذلك لجسسل أن نلجسسأالجن والنس إل ليعبدون

إليه فسسي جميسسع أمورنسا، إذا علمنسسا أنسه هسسو الخسسالق بعسسد العسسد م وأصسسابنا
ه سس نلجسأ إلسى اللسه سس لن السذي خلقسك المرض إلى من نلجأ ؟ إلسى الل
اا إلجأ إلى ربك، اعتمسسد وأوجدك من العد م قادر على أن يصحح بدنك، إذ
عليه، ول حرج أن تتناول ما أباح لك من الدواء، لكن مع اعتقاد أن هسسذا
ال سبب من السباب جعلسسه اللسسه عسسز وجسسل، وإذا شسسفيت بهسسذا الدواء مث
اا السبب فمن الذي شفاك الله عز وجل، هو الذي جعل هذا الدواء سسسبب
اا لهلكك، فإذا علمنا أن الله هسو لشفائك، ولو شاء لجعل هذا الدواء سبب
الخالق فنحن نلجأ في أمورنا كلها إلى الله عز وجل، إذا علمنسسا أنسسه هسسو
الهادي فإننا نستهدي بهدايته، بشريعته حتى نصل إلى مسسا أعسسد لنسسا ربنسسا
عز وجسسل مسسن الكرامسسة. نسسسأل اللسسه تعسسالى أن يهسسدينا وإيسساكم صسسرايطه
المستقيم وأن يحلنا وإياكم دار كرامته مع الذين أنعم اللسسه عليهسسم مسسن

سنقرئكالنبيين والصديقين والشهداء والصسسالحين  قسسوله تعسسالى : (( 
فل تنسععى. إل مععا شععاء اللععه إنععه يعلععم الجهععر ومععا يخفععى

 )) هسسذا وعسسد مسسن اللسسه سسسبحانه وتعسسالى لرسسسولهونيسرك لليسرى
محمد صلى الله عليه وعلسسى آلسسه وسسسلم أنسسه يقرئسسه القسسرآن ول ينسسساه
الرسول، يقرئه إياه و ل ينساه ، وكان الرسسسول عليسسه الصسسلة والسسسل م
تيلقي عليه الوحي فقال اللسسه لسسه: (( ل تحسسرك بسسه يتعجل إذا جاء جبريل 
لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأنسساه فسساتبع قرآنسسه. ةثسسم
إن علينا بيانه )). فصار النبي صلى الله عليه وعلسسى آلسسه وسسسلم ينصسست
حسستى ينتهسسي جبريسسل مسسن قسسراءة السسوحي ةثسسم يقسسرأه، وهنسسا يقسسول: ((

 )) يعني إل ما شاء أن تنساهسنقرئك فل تنسى. إل ما شاء الله
مععا )). (( يمحو اللععه مععا يشععاء ويثبععتفإن المر بيده عز وجل (( 

ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلععم أن
اللععه لعلععى كععل شععيء قععدير. ألععم تعلععم أن اللععه لععه ملععك



السماوات والرض وما لكم من دون الله من ولي ول نصععير
لسي النبي صلى الله عليسسه وآلسسه وسسسلم آيسسة مسسن كتسساب اللسسه تن )). وربما 

إنهولكنه سرعان ما يذكرها عليه الصلة والسسسل م،  وقسسوله تعسسالى: (( 
 )) أي أن الله تعالى يعلسسم الجهسسر، مسسا يجهسسر بسسه النسسسانيعلم الجهر

اا. ((  تيظهسسر فسسإنوما يخفىويتكلم به مسموع صيسسا ل   )) أي ما يكون خف
ولقد خلقنا النسععان ونعلععم مععاالله يعلمسسه كمسسا قسسال تعسسالى: (( 

اا مسساتوسوس به نفسه  )). فهسسو يعلسسم عسسز وجسسل الجهسسر ويعلسسم أيضسس
اا وعسسد مسسن اللسسه عسسز وجسسلونيسرك لليسرىيخفى. ((   )) وهذا أيضسس

لرسوله عليه الصلة والسل م أن ييسره لليسرى، فمسسا هسسي اليسسسرى ؟
اليسرى أن تكون أموره ميسرة، ولسسسيما فسسي يطاعسسة اللسسه عسسز وجسسل،
ولما أخبر النبي عليه الصلة والسل م أنه ما من أحد من الناس إل وقسسد
كتب مقعده من الجنة، ومقعده من النار، كل بنسسي آد م مكتسسوب مقعسسده
من الجنة إن كان من أهل الجنة، ومقعده مسسن النسسار إن كسسان مسسن أهسسل
النار، قالوا: يا رسول الله أفل ندع العمل ونتكل س يعني على ما كتب سسس

لل ميسعر لمعا خلعق لعه قسسال: ( ) فأهسسل السسسعادة ل. العملععوا فك
ييسسسرون لعمسسل أهسسل السسسعادة، وأهسسل الشسسقاوة ييسسسرون لعمسسل أهسسل
الشسسقاوة، ةثسسم قسسرأ قسسوله تعسسالى: (( فأمسسا مسسن أعطسسى واتقسسى وصسسدق
تحجسسة مسسن يحتسسج بالحسنى فسنيسره لليسرى )) وهسسذا الحسسديث يقطسسع 
بالقدر على معاصي الله فيعصي الله ويقول: هذا مكتوب علسسي. نقسسول

للهذا غلط لن الرسسسول عليسسه الصسسلة والسسسل م قسسال:  (  العملوا فكع
 ) هل أحد يحجزك عن العمسسل الصسسالح لسسو أردتسسه؟ميسر لما خلق له

اا ل أحسسد، ولهسسذا لسسو اا. هل أحد يجبرك على المعصية لو لم تردها؟ أبد أبد
اا أجبرك على المعصية وأكرهسسك عليهسسا لسسم يكسسن عليسسك إةثسسم، ول أن أحد
يترتب على فعلك لها ما يترتب على فعل المختار لهسسا، حسستى إن الكفسسر

من كفر بالله مععن بعععدوهو أعظم الذنوب، قال الله تعالى فيه: (( 
أأكره وقلبه مطمئن باليمان ولكععن مععن شععرح إيمانه إل من 

لا فعليهم غضب من الله ولهععم لعععذاب لعظيععم  )).بالكفر صدر
إذن نقول اعمل أيها النسان، اعمل الخير وتجنب الشر، حسستى ييسسسرك
للم الله لليسرى ويجنبك العسسسرى، فرسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه وسسس
وعده الله بأن ييسره لليسرى فيسهل عليه المور، ولهذا لم يقع النسسبي
اا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شسسدة وضسسنك إل وجسسد لسسه مخرجسس

فذكر إنعليه الصلة والسل م.  ةثسسم أمسسره تعسسالى أن يسسذكر فقسسال: (( 



 )) يعني ذكر الناس، ذكرهم بآيات اللسسه، ذكرهسسم بأيسسا منفعت الذكرى
 )) يعنسسي فسسي محسسل تنفسسع فيسسهإن نفعت الععذكرىاللسسه، عظهسسم، (( 

)) شريطية والمعنى إن نفعت الذكرىإن الذكرى، وعلى هذا فتكون (( 
فذكر، وإن لم تنفع فل تذكر، لنه ل فائدة من تذكير قسسو م نعلسسم أنهسسم ل
ينتفعون، هذا ما قيل في هذه الية. وقال بعسسض العلمسساء: المعنسسى ذكسسر
على كل حال، إن كان هؤلء القو م تنفع فيهم السسذكرى فيكسسون الشسسرط
تيذكر إل إذا نفعت، بل المعنى ذكسسر إن كسسان هنا ليس المقصود به أنه ل 
هؤلء القو م ينفع فيهم التذكير، فسسالمعنى علسسى هسسذا القسسول: ذكسسر بكسسل
اا، فالمذكر ككر أيض تلمذ حال، والذكرى سوف تنفع. تنفع المؤمنين، وتنفع ا
ذذكر إن انتفع بها فهو مؤمن، وإن لم ينتفع بها منتفع على كل حال، والم
اا نحسسن نسسذكر سسسواء نفعسست اا، إذ كذكر شسسيئ فإن ذلك ل ينقص من أجر المسس
السسذكرى أ م لسسم تنفسسع. وقسسال بعسسض العلمسساء: إن ظسسن أن السسذكرى تنفسسع
وجبت، وإن ظن أنها ل تنفع فهو مخير إن شاء ذكر وإن شاء لسسم يسسذكر.
ولكن على كل حال نقول: لبد من التذكير حتى وإن ظننت أنها ل تنفع،
فإنها سوف تنفعسسك أنسست، وسسسوف يعلسسم النسساس أن هسسذا الشسسيء السسذي
ذت والناس يفعلون المحسسر م، ذكرت عنه إما واجب، وإما حرا م، وإذا سك
اا ذكر به العلماء، أو لسسو كسسان هسسذا واجبسس اا لذ قال الناس: لو كان هذا محرم
ذكر به العلماء، فلبد من التذكير ولبد من نشر الشريعة سواء نفعسست لذ

 )) أفلحقد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلىأ م لم تنفع. (( 
مأخوذ من الفلح والفلح كلمة جامعسسة وهسسو الفسسوز بسسالمطلوب والنجسساة
من المرهوب هذا هو معنى الفلح فهي كلمة جامعسسة لكسسل خيسسر رادعسسة

 )) مأخوذ مسسن التزكيسسة وهسسو التطهيسسرمن تزكىمن كل شر وقوله (( 
ومنه سميت الزكاة زكاة لنها تطهر النسان مسسن أخلق الرذيلسسة وخلسسق

ااخذ من أموالهم صععدقة تطهرهععمالبخل كما قال تعالى ((    )) إذ
ال مسن الشسسرك تزكسسى يعنسي تطهسر، ومسن أي شسيء تزكسى ؟ يستزكى أو
اا له الدين ل يرائي ول يسسسمع بالنسبة لمعاملة الله أي فيعبد الله مخلص
اا ول رئاسة بما يتعبد به لله عز وجل وإنما يريد بهذا وجه ول يطلب جاه
الله والدار الخرة ، تزكى باتباع الرسول عليه الصلة والسسسل م حيسسث ل
يبتسسدع فسسي شسسريعته، ل بقليسسل ول بكسسثير، ل بالعتقسساد، ول بسسالقوال، ول
بالفعال، وهذا أعني التزكي بالنسبة للرسول عليه الصلة والسل م هسسو
اا إل على الطريقسة السسلفية، يطريقسة اتباع من غير ابتداع ل ينطبق تمام
أهل السنة والجماعة الذين يؤمنون بكل ما وصسسف اللسسه بسسه نفسسسه فسسي



كتابه، أو على لسان رسوله صسلى اللسه عليسه وعلسى آلسه وسسلم، علسسى
الطريقسسة السسسلفية السسذين ل يبتسسدعون فسسي العبسسادات القوليسسة، ول فسسي
اا في دين الله، تجدهم يتبعون مسسا جسساء بسسه الشسسرع العبادات الفعلية شيئ
اا لما يصنعه بعض المبتدعة فسي الذكسار المبتدعسة إمسا فسي نوعهسا، خلف
وإما في كيفيتهسسا وصسسفتها، وإمسسا فسسي أدائهسسا كمسسا يفعلسسه بعسسض أصسسحاب
الطرق من الصوفية وغيرهسسم. كسسذلك يسستزكى بالنسسسبة لمعاملسسة الخلسسق
اا بحيث يطهر قلبه من الغل والحقد على إخوانه المسلمين فتجده دائمسس
يطاهر القلب يحب لخوانه مسسا يحسسب لنفسسسه ل يرضسسى لحسسد أن يمسسسه
سوء، بل يود أن جميع الناس سالمون من كل شر، موفقون لكل خيسسر.
فصارت التزكية لها ةثلةثة متعلقات: الول؟ منكم الجواب: في حق الله،

فععي حععقوالثاني؟ في حق الرسول، والثالث؟ في حق عامة النسساس. 
اا له السسدين. الله في حععق: يتزكى من الشرك فيعبد الله تعالى مخلص

: يتزكى من البتداع، فيعبد الله علسسى مقتضسسى شسسريعة النسسبيالرسول
فيصلى الله عليه وعلى آلسسه وسسسلم فسسي العقيسسدة والقسسول والعمسسل. 

: يتزكى من الغل والحقد والعسسداوة والبغضسساء وكسسل مسسامعاملة الناس
يجلب ذلك، كسسل مسسا يجلسسب العسسداوة والبغضسساء بيسسن المسسسلمين يتجنبسسه،
ويفعل كل ما فيه المودة والمحبة ومن ذلك، مسسن ذلسسك إفشسساء السسسل م

والله ل تععدخلونالذي قال فيه الرسول صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم: ( 
الجنة حتى تؤمنوا ول تؤمنوا حتى تحابوا أفل أخبركم بشيء

 )، فالسل م مسن أقسوىإذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلم بينكم
السسسباب السستي تجلسسب المحبسسة والمسسودة بيسسن المسسسلمين، وهسسذا شسسيء
مشاهد: إن مر بك رجل ولم يسلم عليك صار فسسي نفسسسك شسسيء، وإذا
لم تسلم عليه أنت صار في نفسه شيء لكن لو سلمت عليسسه أو سسسلم
عليك صار هذا كالرباط بينكما يوجب المودة والمحبسسة وقسسد قسسال النسسبي

 وتقرأ السلم لعلى من لعرفتعليه الصلة والسل م في السل م: (
)، وأكثر الناس اليو م إذا سلم يسلم على من يعسسرف،ومن لم تعرف 

وأما من ل يعرفه فل يسلم عليه، وهذا غلط، لنك إذا سلمت على مسسن
اا لله، سلم على من عرفت ومن لم تعسسرف تعرف لم يكن السل م خالص
من المسلمين حتى تنال بذلك محبة المسلمين بعضسسهم لبعسسض، وتمسسا م
اليمان، والنهاية دخول الجنة جعلنا اللسسه وإيسساكم مسسن أهلهسسا. وقسسوله: ((

 )) يعني  ذكسسر اسسسم اللسسه تعسسالى بالتعبسسد لسسه،وذكر اسم ربه فصلى
ال، فالوضوء من ذكر اسم فصلى،  ويدخل في ذكر اسم الله الوضوء مث



للالله،  ال لمسسر اللسسه. أو لا: لن النسان ل يتوضأ إل امتثسسا : أنسسه إذاوثاني
ابتدأ وضوءه قال: بسم الله، وإذا انتهسسى قسسال: أشسسهد أن ل إلسسه إل اللسسه
اا عبده ورسوله، اللهم اجعلنسسي مسسن التسسوابين واجعلنسسي وأشهد أن محمد
من المتطهرين. ومن ذكر اللسسه عسسز وجسسل خطبسسة الجمعسسة، فسسإن خطبسسة

يا أيهععا الععذين آمنععوا إذاالجمعة من ذكر الله، لقول الله تعسسالى: (( 
نودي للصلة من يوم الجمعة فاسعععوا إلععى ذكععر اللععه وذروا

)) يعني الخطيب يو موذكر اسم ربه )). وعلى هذا فقوله : (( البيع 
 )) أي صلة الجمعة. فهذه الية تشمل كل الصلوات فصلىالجمعة ((

التي يسبقها ذكر، وما من صلة إل ويسبقها ذكر فسسي الغسسالب؛ نعسسم قسسد
يصلي النسان صلة قد توضأ فيها مسسن قبسسل لكسسن الغسسالب أن النسسسان
يتوضأ قبيل الصلة فيذكر اسسسم اللسسه ةثسسم يصسسلي.  وقسسول اللسسه تبسسارك و

سععيذكر مععن يخشععى. ويتجنبهععاتعسسالى فسسي سسسورة العلسسى (( 
 )) إلى آخره  ، أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى اللسسه عليسسهالشقى

لكر فقال ((   ) ةثسسم قسسال ((فذكر إن نفعت العذكرىوآله وسلم أن يذ
لين تعسسالى أن النسساسسيذكر من يخشى ويتجنبها الشعقى  )) فسسب

: مسسن يخشسسى اللسسهالقسم الولينقسمون بعد الذكرى إلى قسمين: 
اا عن علم لعظمسسة الخسسالق جسسل وعل، فهسسذا إذا عز وجل، أي يخافه خوف
لكسسر بآيسسات ربسسه تسسذكر كمسسا قسسال تعسسالى فسسي وصسسف عبسساد الرحمسسن: (( ذ
مما والععذين إذا ذكععروا بآيععات ربهععم لععم يخععروا لعليهععا صعع

لا  )). فمن يخشى الله ويخاف الله إذا ذكسسر ووعسسظ بآيسسات اللسسهولعميان
 ))ويتجنبهععا الشععقى: فقسسال: (( أما القسم الثانياتعظ وانتفع. 

 )) هنا اسسسمالشقىأي يتجنب هذه الذكرى ول ينتفع بها الشقى و(( 
فأماتفضيل من الشقاء وهو ضسسد السسسعادة كمسسا فسسي سسسورة هسسود: (( 

وأمععا الععذين سعععدوا ففععي )). (( الععذين شععقوا ففععي النععار
 )). فالشقى س والعياذ بالله س المتصف بالشقاوة يتجنسسب السسذكرىالجنة

ول ينتفع بها، والشقى هو البالغ في الشقاوة غايتهسسا وهسسذا هسسو الكسسافر،
الذي يصلى النععارفإن الكافر يذكر ول ينتفع بالذكرى، ولهذا قال: (( 
 السسذي يصسسلى النسسارالكععبرى. ثععم ل يمععوت فيهععا ول يحيععى ))

 )) وهسسي نسسار جهنسسم؛ لن نسسار السسدنيا صسسغرىالكبرىالموصوفة بأنها (( 
أنبالنسبة لها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسسسلم: ( 

لا مععن نععار الخععرة  )، أي أن نسسارنار الدنيا جزء من سبعين جععزء
اا، والمسسراد بنسسار السسدنيا الخرة فضلت على نار الدنيا بتسسسع وسسستين جسسزء



كلها أشد ما يكون من نار الدنيا فإن نسسار الخسسرة فضسسلت عليهسسا بتسسسعة
اا ولهذا وصفها بقوله: ((   )) ةثسسم إذا صسسلها ((النار الكبرىوستين جزء

 )) المعنسسى ل يمسسوت فيسسستريح، ول يحيسسىل يموت فيها ول يحيععى
كلماحياة سعيدة، وإل فهم أحيسساء فسسي الواقسسع لكسسن أحيسساء يعسسذبون (( 

لا غيرها  )). كما قال الله عسسز وجسسلنضجت جلودهم بدلناهم جلود
 )) يعنسسسيليقض لعلينا ربك )) وهو خازن النار (( ونادوا يا مالك(( 

 )) ول راحسسةقال إنكععم مععاكثونليهلكنا ويريحنا من هسسذا العسسذاب (( 
لقععد جئنععاكم بععالحق ولكععن أكععثركم للحععقويقسسسال لهسسسم: (( 

 )). هذا معنسسى قسسوله: (( ل يمسسوت فيهسسا ول يحيسسى )) لنسسه قسسدكارهون
يشكل على بعض الناس كيف يكون النسان ل حي ول ميت؟ والنسان
إما حي وإما ميت؟ فيقال: ل يموت فيهسسا ميتسسة يسسستريح بهسسا، ول يحيسسى
حياة يسعد بها، فهو س والعياذ بالله س في عسسذاب وجحيسسم، وشسسدة يتمنسسى

ثععم ل يمععوتالموت ولكن ل يحصل له، هذا هو معنى قوله تعالى: (( 
حح )). وقد سبق الكل م على قسسوله تعسسالى فيها ول يحيى حلعع فف حأ فد  حق  ))

للى )) حصعع حف هه  ببعع حر حم  فس حر ا حك حذ حو لكى *  حز حت  ، وبينسسا أن المسسراد بقسسولهحمن 
تزكسسى أي بنفسسسه أي زكاهسسا وأخرجهسسا مسسن رجسسس الشسسرك إلسسى زكسساة

فذكر إن نفعععت الععذكرىالتوحيد . وقول اللسسه تبسسارك وتعسسالى : (( 
سععيذكر مععن يخشععى ويتجنبهععا الشععقى الععذي يصععلى النععار
الكبرى ثم ل يموت فيها ول يحيى  قد أفلح من تزكى. وذكر
اسععم ربععه فصععلى بععل تععؤثرون الحيععاة الععدنيا والخععرة خيععر
وأبقععى إن هععذا لفععي الصععحف الولععى صععحف إبراهيععم

)) هسسذهقععد أفلععح مععن تزكععى  ))  بقي من قوله تعالى (( وموسى
 ))، والفلح كلمة عامة يرادقد أفلحالجملة جملة فعلية مؤكدة بقد (( 

بها النجاة من المكروه والفسسوز بسسالمحبوب ، وقسسوله مسسن تزكسسى أي مسسن
تطهر ظاهره وبايطنه ، فتطهر بايطنه من الشرك بسسالله عسسز وجسسل ومسسن
الشك ومن النفاق ومن العداوة للمسلمين والبغضاء وغير ذلك من مما
يتطهر القلب منسسه ، وتطهسسر ظسساهره مسسن إيطلق لسسسانه وجسسوارحه فسسي
اا ول ينسسم عسسن أحسسد ول العدوان على عباد الله عز وجسسل فل يغتسساب أحسسد
اا ول يعتسسدي علسسى أحسسد بضسسرب أو جحسسد مسسال أو غيسسر ذلسسك، يسسسب أحسسد
فالتزكي كلمة عامة تشسسمل التطهسسر مسسن كسسل درن ظسساهر أو بسسايطن  ))

  (( ذكر اسم ربه فصلى : أي ذكر اللسسه لكنسسهوذكر اسم ربه فصلى
ذكر سبحانه وتعالى ذكر السم لجل أن يكون الذكر باللسان لن الذكر



ال: سسسبحان اللسسه، باللسان ينطق اللسان بسسه فيسسه باسسسم اللسسه فيقسسول مث
والحمد لله، والله أكبر، فيذكر اسسسم اللسسه، وقسسد ذكسسر بعسسض العلمسساء أن

))فصلى المراد بذكر اسم الله هنا خطبة الجمعة لقوله بعسسد ذلسسك (( 
ولكن الصحيح أنها أعم من هذا أن المسسراد بسه كسسل ذكسسر اسسسم اللسه عسسز
وجل أي كلما ذكر النسان اسم اللسسه اتعسسظ وأقبسسل إلسسى اللسسه فصسسلى ،
والصسسلة معروفسسة هسسي عبسسادة ذات أقسسوال وأفعسسال، مفتتحسسة بسسالتكبير،

بل تععؤثرون الحيععاة الععدنيا.مختتمة بالتسليم.  ةثسسم قسسال تعسسالى: (( 
 )) هنسسا للضسسراب النتقسسالي، لن بسسلبععل )) (( والخرة خير وأبقى

تأتي للضسسراب البطسسالي، وتسسأتي للضسسراب النتقسسالي، أي أنسسه سسسبحانه
وتعالى انتقل ليبين حال النسان أنسسه مسسؤةثر للحيسساة السسدنيا لنهسسا عاجلسسة،
والنسان خلق من عجل، ويحسسب مسسا فيسسه العجلسسة، فتجسسده يسسؤةثر الحيسساة
اا، أمسا اا، ودنيسا وصسف الدنيا، وهي في الحقيقة على وصفها دنيا، دنيسا زمنس
اا فلنها سابقة على الخسسرة فهسسي متقدمسسة عليهسسا، والسسدنو كونها دنيا زمن
بمعنى القرب. وأما كونها دنيا ناقصة فكذلك هو الواقع فإن الدنيا مهمسسا
يطالت بالنسسسان فسسإن أمسسدها الفنسساء، ومنتهاهسسا الفنسساء، ومهمسسا ازدهسسرت
للنسان فإن عاقبتها الذبول، ولهذا ل يكاد يمر بسسك يسسو م فسسي سسسرور إل
وعقبه حزن، وفي هذا يقول الشاعر: فيسسو م علينسسا ويسسو م لنسسا *** ويسسو م
نساء ويو م نسر. تأمل حالك في الدنيا تجد أنه ل يمر بك وقسست ويكسسون
اا بسل لبسد مسن اا بل لبد من كدر، ول يكون السرور دائمس الصفو فيه دائم
اا بل لبد من تعب، فالدنيا على اسمها دنيا. (( حزن، ول تكون راحة دائم

 )) الخرة خير من الدنيا وأبقسسى، خيسسر بمسسا فيهسساوالخرة خير وأبقى
ل يمسهم فيهععامن النعيم والسرور الدائم السسذي ل ينغسسص بكسسدر (( 

اا هي أبقى مسسن السسدنيا؛نصب وما هم منها بمخرجين  )). كذلك أيض
لن بقاء الدنيا كما أسلفنا قليل زائل مضمحل، بخلف بقاء الخرة فسسإنه

إن هذا لفععي الصععحف الولععى. صععحف إبراهيععمأبد البدين. (( 
 )) أي ما ذكر مسسن كسسون النسسسان يسسؤةثر الحيسساةإن هذا )) (( وموسى

السسدنيا علسسى الخسسرة وينسسسى الخسسرة، وكسسذلك مسسا تضسسمنته اليسسات مسسن
 )) أي السابقة علسسى هسسذه المسسة ((في الصحف الولىالمواعظ (( 

 )) وهي صحف جسساء بهسسا إبراهيسسم وموسسسىصحف إبراهيم وموسى
عليهما الصلة والسل م، وفيها من المواعظ ما تلين به القلسسوب وتصسسلح
به الحوال، نسأل الله تعالى أن يجعلنا و إيسساكم ممسسن أوتسسي فسسي السسدنيا
. حسنة، وفي الخرة حسنة، ووقاه الله عذاب النار




